
K U L D Ī G A S  N O V A D A  D O M E  
P A Š V A L D Ī B A S  A Ģ E N T Ū R A

"KULDĪGAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA
Reģistrācijas Nr. 90000036420 

1905. gada ieiā 6, Kuldīgā, KuIdīgas novadā, LV-3301 
Tālrunis 63350281; e-pasts biblioteka@kuldiga.lv, Mfo://biblio.kuldiqa,lv

APSTIPRINU 
Kuldīgas novada p/a 
bibliotēka” direktore

L. M. Ostele 
. gada 24. martā

Virtuālais konkurss “Piedalies, atrodi, skaties!”

Nolikums

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA Konkursu rīko KuIdīgas novada pašvaldības aģentūra “Kuldīgas 
Galvenā bibliotēka”.

Konkursa nolikums ir publicēts bibliotēkas vietnē 
http ://biblio.kuldiea.lv 2017. gada 24. martā.

Jebkuru informāciju par konkursa norisi var iegūt KuIdīgas 
novada pašvaldības aģentūrā “Kuldīgas Galvenā bibliotēka”. 
Kontaktpersona: Automatizācijas un informācijas resursu 
apstrādes nodaļas vadītāja Gunta Grundmane, 
gunta.grundmane@kuldiga.lv.

KONKURSA MĒRĶIS Iepazīstināt ikvienu interesentu ar KuIdīgas, Alsungas un 
Skrundas novada bibliotēku kopkataloga iespējām, rosinot 
informācijas meklēšanai izmantot kvalitatīvas datu bāzes.

KONKURSA DALĪBNIEKI Konkursā drīkst piedalīties ikviens interesents bez vecuma 
ierobežojuma.

Konkursā nedrīkst piedalīties bibliotēku darbinieki un viņu 
ģimenes locekļi.

KONKURSA NORISES LAIKS Konkurss notiek no 2017. gada 27. marta līdz 3. aprīlim.

Atbildes uz konkursa jautājumiem iesniedzamas līdz 2017. gada 
3. aprīļa plkst. 10.00.
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KONKURSA NORISE: Konkurss tiek organizēts un ir izpildāms tikai virtualaja vidē.

KONKURSA DARBU 
VĒRTĒŠANA

KONKURSA BALVA  
SAŅEMŠANA

Konkursa norises laikā katru dienu no pirmdienas līdz 
piektdienai plkst. 10.00 bibliotēkas vietnē 
http://biblio.kuldiga.lv. un bibliotēkas profilos tiešsaistes 
sociālajos tīklos https://www.facebook.coni un 
http://www.draugiem. I v tiek publicēts viens konkursa jautājums.

Lai pretendētu uz konkursa balvu, dalībniekam jāiesniedz 
pareizas atbildes uz visiem (pieciem) konkursā uzdotajiem 
jautājumiem.

Atbildes uz konkursa jautājumiem iesniedzamas, izmantojot 
vietnē vai sociālajos tīklos publicēto saiti uz Google veidlapu.

Iesūtot atbildes uz konkursa jautājumiem, konkursa dalībniekam 
jānorāda korekta kontaktinformācija: vārds, uzvārds un e-pasta 
adrese.

Viens konkursa dalībnieks uz katras dienas jautājumu atbildi 
drīkst iesniegt vienu reizi.

Konkursa rīkotājs, publicējot jautājumu, sniedz norādes par 
meklējumā izmantojamo kritēriju un atbildes formulējumu 
(piemēram, atbildē norādi: frāzi no izdevuma ar vārdu skaitu, 
izdevuma izdošanas ziņas, atlases rezultātu skaits u.tml.).

Par katra dienas jautājuma pareizu atbildi dalībnieks saņem 1 
(vienu) punktu.

Maksimālais konkursā iegūstamo punktu skaits: 5 (pieci) punkti.

2017. gada 3. aprīlī plkst. 11.00 tiek veikta konkursam iesniegto 
atbilžu apkopošana, nosakot, kurš no konkursa dalībniekiem ir 
saņēmis maksimālo punktu skaitu.

Gadījumā, ja  maksimālo punktu skaitu ir ieguvuši vairāki 
konkursa dalībnieki, uzvarētājs tiek noteikts izlozes veidā.

UN TĀS Konkursa balva: 3 biļetes uz jebkuru filmu aprīlī Kuldīgas 
Kultūras centra KINO.

Konkursa uzvarētāja vārds un uzvārds 2017. gada 3. aprīlī plkst. 
13.00 tiek publicēts bibliotēkas vietnē http://biblio.kuldiga.lv un 
bibliotēkas profilos tiešsaistes sociālajos tīklos
https://www.facebook.com un http://www.draugiem. 1 v.

Konkursa uzvarētājam balva jāizņem Kuldīgas novada 
pašvaldības aģentūrā “Kuldīgas Galvenā bibliotēka” 1905. gada 
ielā 6 (2. stāvā) un jāizmanto mēneša laikā pēc rezultātu 
izsludināšanas. Saņemot balvu, nepieciešams uzrādīt personu 
apliecinošu dokumentu.

Gadījumā, ja  uz konkursa jautājumiem pareizi nav atbildējis
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PAPILDUS NOTEIKUMI

neviens dalībnieks, vai -  konkursa uzvarētājs pēc balvas 
neierodas mēneša laikā pēc konkursa noslēguma, Kuldīgas 
novada pašvaldības aģentūra “Kuldīgas Galvenā bibliotēka” 
konkursa balvu izmanto citos virtuālajos konkursos.

Konkursa organizators neatbild par interneta pieslēguma 
bojājumu, datorprogrammu neatbilstības vai Kuldīgas, Alsungas 
un Skrundas novada bibliotēku kopkataloga lēndarbības 
varbūtību konkursa norises laikā.


